
া: ১ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

১
িম বাপনার
দতা উয়ন;

৪৪

[১.১] রকড 
হালকরণ

[১.১.১] হালনাগাদত
খিতয়ান

সংা
(ল)

১২.০০ ২৩.৫০ ২৩.৪০ ২৩.৩০ ২৩.২০ ২৩.১০ ২৩.৭ ১০০.০০ ১২

[১.২] িম রাজ
আদায়

[১.২.১] আদায়ত িম
উয়ন কর (সাঃ)

টাকা(কা) ৬.০০ ৬২৫.০০ ৬০০.০০ ৫৮০.০০ ৫৫০.০০ ৫০০.০০ ৪৩৬ ০.০০ ০

[১.২.২] িম উয়ন কর
িতত আদায়ত অা
িম রাজ

টাকা(কা) ৩.০০ ৩৫২.৬১ ৩৪০.০০ ৩৩০.০০ ৩২০.০০ ৩১৬.০০ ৩৭৭.১৬ ১০০.০০ ৩

[১.২.৩] আদায়ত িম
উয়ন কর (সংা)

টাকা(কা) ১.০০ ১০০.০০ ৯৫.০০ ৯০.০০ ৮৫.০০ ৭৮.০০ ৯২ ৮৪.০০ ০.৮৪

[১.৩] কর বিহ ত
রাজ আদায়

[১.৩.১] আদায়ত কর
বিহ ত রাজ

টাকা(কা) ৩.০০ ৫০০.০০ ৪৮৫.০০ ৪৭৫.০০ ৪৬৫.০০ ৪৫৫.০০ ১০২.১৩ ০.০০ ০

[১.৪] সায়রাত মহাল
বাপনা

[১.৪.১] ইজারাত
জলমহাল

সংা ১.০০ ১৬০ ১৫৮ ১৫৬ ১৫৪ ১৫২ ৭৮০০ ১০০.০০ ১

[১.৪.২] ইজারাত
বামহাল

সংা ১.০০ ৩৬০ ৩৫৮ ৩৫৬ ৩৫৫ ৩৫৩ ৩৬২ ১০০.০০ ১

[১.৪.৩] ইজারাত
হাটবাজার

সংা ১.০০ ৬৫০০ ৬৪০০ ৬৩০০ ৬২০০ ৬০৫০ ৬৫১০ ১০০.০০ ১

[১.৫] িম
বাপনা ও
জিরেপর সােথ
সংি কম কতােদর
দতা ি

[১.৫.১] িশণ া
কম কতা/কম চারী

সংা ২.০০ ৩৭০০ ৩৫০০ ৩৪০০ ৩৩০০ ৩২৫০ ৩৭১৮ ১০০.০০ ২

[১.৬] িবিসএস
কাডার ও িবচার
িবভাগীয়
কম কতােদর িশণ

[১.৬.১] িশণা
িবিসএস কাডার ও িবচার
িবভাগীয় কম কতা

সংা ২.০০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১৫৫ ১০০.০০ ২

[১.৭] িম অিধহণ [১.৭.১] অিধহণত িম একর ২.০০ ৫০০০.০০ ৪০০০.০০ ৩৫০০.০০ ৩৩০০.০০ ৩০০০.০০ ৩৮৬৩.০৪৩ ৮৭.২৬ ১.৭৫

[১.৮] িম িবেরাধ
িনি

[১.৮.১] রাজ কম কতা
কক িমসেকস
িনিকরণ

কস সংা ৩.০০ ২৬৫০ ২৫০০ ২৪৫০ ২৪০০ ২৩৭০ ১৪৯৫০ ১০০.০০ ৩

[১.৯] সা িফেকট
কস িনি

[১.৯.১] সহকারী
কিমশনার (িম) কক
িনিত র
সা িফেকট মাকমা

সংা ৩.০০ ১৬৫০০ ১৬৩০০ ১৬০০০ ১৫৭০০ ১৫৫০০ ২৪৩২৮ ১০০.০০ ৩

[১.১০] কাট  অব
ওয়াড স এর িম
বাপনা (ঢাকা
নওয়াব এেট)

[১.১০.১] িলজ দানত
জিমর পিরমান

একর ০.৫০ ২৫.০০ ২৪.০০ ২৩.০০ ২২.০০ ২১.০০ ২৬.১৭ ১০০.০০ ০.৫

[১.১০.২] িলজ বাবদ
আদায়ত অথ 

টাকা(কা) ০.৫০ ২.৫১ ২.০০ ১.৭৫ ১.৫০ ১.৪৫ ১.৫৪ ৭১.৬০ ০.৩৬

[১.১১] কাট  অব
ওয়াড স এর িম
বাপনা (ভাওয়াল
রাজ এেট)

[১.১১.১] িলজ দানত
জিমর পিরমান

একর ০.৫০ ৬০.০০ ৫৮.০০ ৫৫.০০ ৫৩.০০ ৫১.০০ ৭০.২১ ১০০.০০ ০.৫

[১.১১.২] িলজ বাবদ
আদায়ত অথ 

টাকা(কা) ০.৫০ ২.৫০ ২.৪০ ২.৩৫ ২.২৫ ২.২০ ২.২৫ ৭০.০০ ০.৩৫

[১.১২] অিডট
[১.১২.১] িনিরাত
অিফস

সংা ২.০০ ৪৮৯০ ৪৮৫০ ৪৮০০ ৪৭৫০ ৪৬০০ ৪৮৯০ ১০০.০০ ২



া: ২ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

২

জিরপ, রকড 
সংেশাধন ও
িডিজটাইেজশন
কায ম
জারদারকরণ
এবং

৩২

[২.১] মৗজা
জিরপকরণ

[২.১.১] জিরপত মৗজা সংা ৫.০০ ৬০০ ৫৫০ ৫৩০ ৫২০ ৫০০ ৬৬৭ ১০০.০০ ৫

[২.২] িলিপ
ত ও কাশ

[২.২.১] তত
িলিপ

সংা
(ল)

৩.০০ ৬.০০ ৫.৯৭ ৫.৯৫ ৫.৯৩ ৫.৯১ ১১.৮৬ ১০০.০০ ৩

[২.২.২] িলিপ কাশ
সংা
(ল)

৩.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ৪.৭৫ ১৪.৫৩ ১০০.০০ ৩

[২.৩] িলিপ
হার

[২.৩.১] িম রাজ
কপের িনকট িলিপ
হার

সংা
(ল)

৩.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ৪.৭৫ ১৫.৯৯ ১০০.০০ ৩

[২.৩.২] িম মািলকেদর
িনকট িলিপ হার

সংা
(ল)

৩.০০ ৬.০০ ৫.৫০ ৫.২৫ ৫.০০ ৪.৭৫ ১৪.৫৩ ১০০.০০ ৩

[২.৪] অভরীণ
সীমানা িবেরাধ
িনিকরণ ও
আজািতক সীমানা
সিকত িবষয়
িনি

[২.৪.১] িনিত
অভরীণ সীমানা িবেরাধ

সংা ৩.০০ ৬ ৫ ৪ ৩ ৩ ৫ ৯০.০০ ২.৭

[২.৪.২] সংরণ ও
মরামতত সীমানা
িপলার

সংা ১.০০ ১১২০ ১০৫০ ১০২৫ ১০০০ ৯৬৬ ২৬০ ০.০০ ০

[২.৪.৩] যৗথ সীমা
সেলন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৭০.০০ ০.৭

[২.৪.৪] যৗথভােব সীমানা
পিরদশ ন

সংা ১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ২ ৭০.০০ ০.৭

[২.৫] িলিপ,
াপ ািনং ও
কিউটাের সংরণ

[২.৫.১] িসএস, এসএ ও
আরএস াপ ািনং

সংা
(হাজার)

৩.০০ ৯০.০০ ৭০.০০ ৬৫.০০ ৬৩.০০ ৬০.০০ ৯৫ ১০০.০০ ৩

[২.৬] িলিপ ও
াপ সরবরাহ করণ

[২.৬.১] িলিপ
সরবরাহকরণ

সংা
(ল)

৩.০০ ১৫.০০ ১৪.০০ ১২.০০ ১০.০০ ৮.৫০ ১০.৯৪ ৭৪.৭০ ২.২৪

[২.৬.২] াপ
সরবরাহকরণ

সংা
(ল)

৩.০০ ৩.৫০ ৩.৪৫ ৩.৪০ ৩.৩৫ ৩.৩৪ ২.৮২ ০.০০ ০

৩
িমহীন
পিরবােরর সংা
াস।

৭

[৩.১] িষ খাসজিম
বোব দান

[৩.১.১] বোবত িষ
খাসজিম

একর ২.০০ ৬০০০ ৫৫০০ ৫৪০০ ৫২০০ ৫০০০ ১২৮০৬.১৪৮ ১০০.০০ ২

[৩.১.২] সনাত
িমহীন

সংা ২.০০ ১৪০০০ ১৩০০০ ১২০০০ ১১৫০০ ১১০০০ ২০২৩৭ ১০০.০০ ২

[৩.১.৩] িনিত
বোব মাকমা

সংা ২.০০ ১০০০০ ৯০০০ ৮৮০০ ৮৬০০ ৮৫০০ ৯০৩০ ৯০.৩০ ১.৮১

[৩.২] অিষ খাস
জিম বোব দান

[৩.২.১] বোবত
অিষ খাসজিম

একর ১.০০ ১০০ ৯০ ৮৭ ৮৫ ৮০ ৫০২৫.৩৪৩১ ১০০.০০ ১

এম.১

দতার সে
বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন

৫

[এম.১.১] খসড়া
বািষ ক কম সাদন
ি দািখল

[এম.১.১.১] িশণ
সমাির পর িনধ ািরত
সময়সীমার মে খসড়া
ি দািখলত

১.০০ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ৪ ০ ০

[এম.১.২] বািষ ক
কম সাদন ির
ায়ন িতেবদন
দািখল

[এম.১.২.১] িনধ ািরত
তািরেখ ায়ন
িতেবদন দািখলত

১.০০ ৩১-০৮-২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ ০২-০৯-২০১৫ ০৩-০৯-২০১৫ ০৪-০৯-২০১৫ ২৪-০৮-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৩] বািষ ক
কম সাদন ি
বাবায়ন পিরবীণ

[এম.১.৩.১] দািখলত
অধ বািষ ক ও মািসক
িতেবদন

১.০০ ৫ ৪ ৩ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৪] আওতাধীন
সংার সে বািষ ক
কম সাদন সংা
সমেঝাতা ারক
ার

[এম.১.৪.১] সমেঝাতা
ারক ািরত

১.০০ ১৫-১০-২০১৫ ১৯-১০-২০১৫ ২২-১০-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ০৮-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.১.৫] বািষ ক
কম সাদন-এর
সে সংি
কম কতােদর
েণাদনা দান

[এম.১.৫.১] বেদিশক
িশেণ িরত কম কতা

১.০০ ৩ ২ ১ ৩ ১০০.০০ ১



া: ৩ ণ তািরখ: ধবার, অোবর ০৫, ২০১৬

পিরমােপর মান সাফ

িমক
নং

কৗশলগত উে
(Strategic

Objectives)

কৗশলগত
উেের

মান(Weight
of

Strategic
Objective)

কায ম
(Activities)

কম সাদন চক
(Performance

Indicators)

একক
(Unit)

কম সাদন চেকর
মান

(Weight of
Performance

Indicators)

অসাধারণ অিত উম উম চলিত মান
চলিত মােনর

িনে
অজন

খসড়া
ার

ওেয়েটড
ার

অজন
(মিপিরষদ

ারা
অেমািদত)

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

এম.২

উাবন ও
অিভেযাগ
িতকােরর
মােম সবার
মােনায়ন

৫

[এম.২.১] পিরবিতত
ফরােট িসেজস
চাট ার ণয়ন

[এম.২.১.১] পিরবিতত
ফরােট
মণালয়/িবভােগর
িসেজস চাট ার
ওেয়বসাইেট কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.১.২]
অিধদর/সংার
িসেজস চাট ার ণীত ও
কািশত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.২] অিভেযাগ
িতকার বা
বাবায়ন

[এম.২.২.১] িনিত
অিভেযাগ

১.০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৯২ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩] সবা
িয়ায় উাবন
কায ম বাবায়ন

[এম.২.৩.১]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের অনলাইন সবা
চাত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.২.৩.২]
মণালয়/িবভােগ কমপে
এক কের সবা িয়া
সহজীত

১.০০ ৩১-০৫-২০১৬ ০৭-০৬-২০১৬ ১৪-০৬-২০১৬ ২১-০৬-২০১৬ ২৮-০৬-২০১৬ ৩০-০৯-২০১৫ ১০০.০০ ১

এম.৩
দতা ও
নিতকতার উয়ন

৩

[এম.৩.১] জাতীয়
াচার কৗশল
বাবায়ন

[এম.৩.১.১] াচার
বাবায়ন পিরবীণ
কাঠােমা
(monitoring
framework) ণীত

১.০০ ৩০-১১-২০১৫ ০৭-১২-২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ ২১-১২-২০১৫ ২৮-১২-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.৩.১.২] ন/২০১৬
এর মে াচার
কম পিরকনার বাবািয়ত
কায ম

১.০০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০.০০ ১

[এম.৩.২]
কম কতা/কম চারীেদর
িশণ আেয়াজন

[এম.৩.২.১] িশেণর
সময়

১.০০ ৬০ ৫৫ ৫০ ৪৫ ৪০ ৫৫ ৯০.০০ ০.৯

এম.৪
ত অিধকার ও
েণািদত ত
কাশ বাবায়ন

২

[এম.৪.১] ত
কাশ িনেদ িশকা
ণয়ন

[এম.৪.১.১] ত কাশ
িনেদ িশকা ওেয়বসাইেট
কািশত

১.০০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৬-১০-২০১৫ ১০০.০০ ১

[এম.৪.২]
আওতাধীন
দর/সংায়
দািয়া কম কতা
িনেয়াগ

[এম.৪.২.১] আওতাধীন
সকল দেরর দািয়া
কম কতার নাম ও
যাগােযােগর কানার
সলন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ২৯-১০-২০১৫ ০৫-১১-২০১৫ ১২-১১-২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

[এম.৪.৩]
মণালয়/িবভােগর
বািষ ক িতেবদন
ণয়ন

[এম.৪.৩.১] বািষ ক
িতেবদন ওেয়বসাইেট
কািশত

০.৫০ ১৫-১০-২০১৫ ২৯-১০-২০১৫ ১৫-১১-২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ ১৫-১২-২০১৫ ১৫-১০-২০১৫ ১০০.০০ ০.৫

এম.৫
আিথ ক
বাপনার
উয়ন

২

[এম.৫.১] বােজট
বাবায়ন কিমর
কম পিরিধ
যথাযথভােব অসরণ

[এম.৫.১.১] বােজট
বাবায়ন পিরকনা
(Budget
Implementation
Plan) ণীত ও
মািসক বােজট
বাবায়ন িতেবদন
দািখলত

১.০০ ৫ ৪ ৩ ২ ১ ৫ ১০০.০০ ১

[এম.৫.২] অিডট
আপি িনি
কায েমর উয়ন

[এম.৫.২.১] বছের অিডট
আপি িনিত

১.০০ ৫০ ৪৫ ৪০ ৩৫ ৩০ ৪৫ ৯০.০০ ০.৯

মাট সং ার: ৮৩.২৪


